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Redd Barna – hvem er vi?

Redd Barna er verdens ledende uavhengige organi
sasjon for barn. Vår visjon er en verden der alle 
barns rett til overlevelse, beskyttelse, utvikling og 
deltakelse er innfridd. Vårt mandat er å inspirere til 
gjennombrudd i hvordan verden behandler barn, og 
å oppnå umiddelbare og varige endringer i barns liv. 

FNs bærekraftsmål er førende for norsk 
utviklingspolitikk fram mot 2030 og bære
kraftsagendaen er sentral i Redd Barnas arbeid. 
De ambisiøse målene og det bærende prinsippet om 
at ingen barn skal utelates (Leave no one behind) 
ligger til grunn for Redd Barnas strategiske mål mot 
2030 om at alle barn skal overleve, lære og være 
trygge – med et særlig fokus på de mest marginali
serte barna. 

Redd Barna er en demokratisk medlemsorgani
sasjon og landsdekkende rettighetsorganisasjon 
hvor medlemmene er organisert i lokale grupper. 
Den selvstendige ungdomsorganisasjonen Press 
– Redd Barna Ungdom deltar i Redd Barnas hoved
styre. I internasjonale Redd Barna (Save the Children 
International) er Norge én av 30 medlemsorgani
sasjoner som arbeider for å innfri barns rettigheter 
i rundt 120 land. Redd Barna er aktivt involvert i 28 
land, hvorav 20 er prioriterte land og de øvrige 8 er 
humanitære responser. 

Redd Barnas arbeid er basert på universelle bar
nerettigheter og humanitære prinsipper, og i tråd 
med vår teori om hvordan vi kan forbedre barns 
levekår globalt.

Året som gikk 

Koronapandemien førte også i 2021 til svært store 
konsekvenser for barn, og hardest rammet var barn 
i de fattigste delene av verden. Læringskrisen fort
satte å være alvorlig, og omfanget av vold og over
grep mot barn økte. Barn i krig og konflikt opplevde 
rekordhøye grove forbrytelser og overgrep. Også i 
Norge ser vi at barn i sårbare livssituasjoner har hatt 
et stort behov for oppfølging. 

Redd Barna måtte også i 2021 tilpasse aktiviteter, 
program og påvirkningsarbeid for å møte utfordrin
gene fra koronapandemien. 

Innen utdanning har Redd Barna arbeidet for at 
barn fortsatt skal ha tilgang til utdanning og beskyt
telse under stenging av skoler, for trygg gjenåpning 
av skoler så raskt som mulig, samt at investeringene 
i utdanningssystemer skal fortsette. Barns rett til en 
trygg og god skolegang er vår viktigste sak og inter
nasjonale Redd Barnas største portefølje. 

Vold og overgrep mot barn økte som en følge av 
pandemien og Redd Barna arbeidet også for barns 

«Aldri før har læringskrisen vært så  
alvorlig, og omfanget av vold og  

overgrep mot barn økte»
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beskyttelse, for å realisere barns rett til å bli hørt og 
å delta i beslutninger som angår dem. 

I 2021 drev Redd Barna langsiktig, humanitær og 
nødhjelpsinnsats i 28 land. Beskyttelse av barn i krig 
og konflikt har stått sentralt i vårt påvirkningsarbeid, 
hvor vi utfordret stater og aktører i krig til å respek
tere beskyttelse av barn, og at disse holdes til ansvar 
for grove forbrytelser mot barn. 

Redd Barna nådde rundt 2,1 millioner barn i våre 
internasjonale programmer i 2021, hvorav 48 % var 
jenter og 52 % gutter.

Cirka halvparten av barna bor i Øst- og sør
lige Afrika, litt under en tredjedel i Vest- og Sen
tralAfrika, 11 % i Midtøsten og resten av barna i 
LatinAmerika og Karibia, Russland og Balkan. 

Flertallet av barna ble nådd gjennom våre program
mer innen utdanning (54 %) og beskyttelse (28 %). 

Redd Barna mottar midler fra det norske folk, 
næringsliv og norske og internasjonale institusjoner. 
I 2020 signerte Redd Barna et fireårig humanitært 
partnerskap med det norske Utenriksdepartemen
tet (UD), som betyr at vi er en strategisk partner for 
norske myndigheter innen utdanning og beskyttelse 
av barn i krise og konflikt. Den femårige samarbeids
avtalen med Norad fortsatte, der utdanning er det 
største programområdet og det er lagt vekt på å 
nå de mest marginaliserte barna, spesielt barn med 
nedsatt funksjonsevne. 

I tillegg til programarbeidet påvirker Redd Barna 
nasjonale myndigheter for at de skal ta sitt ansvar i 
henhold til internasjonale lover og avtaler.

Redd Barna fortsatte i 2021 å ha avtaler med 
internasjonale givere som EU, Education Cannot 
Wait og Intergovernmental Authority on Develop
ment. Samarbeidet med andre sivil-samfunnsorga
nisasjoner i Together for Inclusion fortsatte i 2021, 
med mål om å sikre rettighetene for barn med funk
sjonsnedsettelser. 

Også i Norge fortsatte koronapandemien å ha 
store konsekvenser for barns rettigheter i 2021. 
Redd Barna fortsatte derfor et intensivt arbeid 
for å fremme rettighetene til barn i sårbare livssi
tuasjoner. Det ble lagt ned intensivt arbeid for at 
norske myndigheter skulle prioritere barn og unge 
i håndteringen av pandemien. Redd Barna arbeidet 
også for at skoler, barnehager og fritidsaktiviteter i 
så stor grad som mulig skulle holdes åpne, at barn og 
unge skulle få tilpasset informasjon i barnevennlige 
kanaler, samt at de skulle få delta i beslutninger som 
angår dem. 

Selv om pandemien også i 2021 preget store deler 
av året, opprettholdt Redd Barna normale program 
og påvirkningsaktiviteter i Norge for å forebygge 
vold og overgrep, for rettighetene til barn på flukt, 
for å gi barn og voksne kunnskap om barns rettighe
ter og for gode levekår og inkludering av alle barn. 

Redd Barnas aktivitet i Norge nådde ut til anslags
vis 450 000 barn og unge i 2021. Å styrke barns 
rettigheter var en viktig felles satsning og strategisk 

prioritet i 2021. Det har vært arbeidet med å for
svare barns rettigheter i møte med smittevernstil
tak, argumentere for åpne skoler, barnehager og 
fritidstilbud. Arbeidet med å utvikle undervisnings
materiell og ressurser om vold og overgrep, trygge 
læringsmiljøer og forebygge mobbing fortsatte med 
en serie på 6 opplæringsfilmer.

Barnas Valg ble gjennomført etter sommeren i 
2021, mer enn 250 000 var inne på websidene til 
Barnas Valg og lærte om politikk og demokrati. I alt 
mer enn 1800 skoler deltok og 69 604 barn stemte 
ved Barnas Valg. 

Ved utgangen av 2021 hadde Redd Barna 870 
frivillige som arbeider for barns rettigheter. Til tross 
for pandemiens begrensninger arrangerte Redd 
Barnas frivillige fritidsaktiviteter for barn i sårbare 
livssituasjoner på norske krisesentre, asylmottak, 
nabolag og lokalsamfunn. Når smittesituasjonen ikke 
muliggjorde aktivitet, bidro Redd Barna med aktivi
tetspakker, opprustning av leke og læreområder på 
institusjonene og med digital aktivitet. 

Redd Barna er en medlemsstyrt organisasjon. Ved 
utgangen av 2021 hadde Redd Barna 3724 beta
lende medlemmer. 

Redd Barna hadde 95 777 individuelle givere i 
2021. Dette er en liten nedgang fra 2020 (97 000) 
som skyldtes noen begrensninger i rekrutterings
kanaler for nye fastgivere under koronapandemien. 
Heldigvis opplever ikke Redd Barna at givergleden til 
privatpersoner har blitt negativt påvirket av pande
mien. I 2021 var det 128 000 privatpersoner som ga 
ett eller flere bidrag i løpet av året, tilsvarende 127 
825 året før.

Bærekraftsmål for alle barn

Redd Barna er verdens største uavhengige barner
ettighetsorganisasjon. Vi jobber for at alle barn skal 
overleve, lære og være trygge. Vi jobber hardt for å 
nå bærekraftsmålene, og et grunnleggende prinsipp 
er at ingen barn skal oppleve diskriminering. I dag 
bidrar vi til bærekraftsmålene gjennom våre pro
grammer i Norge og 120 andre land. Vi utfordrer og 
samarbeider med myndigheter og næringsliv for å nå 
bærekraftsmålene innen 2030.

Bærekraftsmål 1. Utrydde fattigdom
Redd Barna jobber med å utrydde fattigdom i Norge 
og i resten av verden ved å sette barnas situasjon 
på dagsorden i fattigdomsdebatten. Vi ser økende 
fattigdom i verden og jobber for å bistå familier som 
sliter økonomisk. Vi påvirker myndigheter til å satse 
mer på barns beskyttelse, utdanning og helse. Sam
tidig jobber vi politisk for å stoppe at penger fra fat
tige land forsvinner i kapitalflukt, og påvirker land og 
finansinstitusjoner til å enten fryse eller slette gjeld 
som fattige land har.
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I Norge tilbyr vi inkluderende fritidsaktiviteter til 
flere tusen barn i familier som har dårlig råd. Vi job
ber i tett relasjon med barn og deres familier. Våre 
frivillige følger mange av familiene over tid for å sikre 
en langsiktig effekt av tiltakene våre. Målgruppen 
til Redd Barna er barn og deres familier med lav 
inntekt, herunder barn med flukt- og minoritets
bakgrunn, barn med flyktningbakgrunn som nylig 
har blitt bosatt i en kommune, samt barn som har 
tidligere har hatt opphold på krisesenter. Vi finner 
fram til barn også gjennom NAV, introduksjonspro
grammet og samarbeid med skolen. Slik sett når vi 
ut til barn i særlig sårbare livssituasjoner innenfor 
lavinntektsgruppen. Det gir langsiktige resultater 
ved at barn og unge blir inkludert på fritidsarenaen, 
føler seg mer inkludert og at foreldrene får en bedre 
forståelse av sosiale normer og føler et fellesskap i 
nærmiljøet.

Bærekraftsmål 3. God helse
Innen helse og livskvalitet jobber vi med å gi helset
jenester og styrke livskvaliteten til barn verden over.  
Mange kvinner og barn får skader eller dør før og 
under fødsel. Ofte skyldes dette at de ikke får hjelp 
fra kvalifisert helsepersonell. Spesielt sårbare er 
millioner av tenåringsjenter som blir gravide og føder 
barn før kroppene deres er klare for det. Unge jenter 
føder oftere premature barn eller barn med lav fød
selsvekt, og det oppstår oftere komplikasjoner, også 
knyttet til utrygge aborter.

Vi jobber derfor med å sikre kvinner tilgang på 
god morbarnhelse. Dette innebærer svangerskaps
kontroller, fødselshjelp, opplysningsarbeid og bedre 
kapasitet og kvalitet ved helsesentre. Vi jobber også 
med å forhindre tenåringsgraviditeter og tidlig ekte
skap, ved at vi driver opplæring av samfunnsledere 
og lærere i opplysningsarbeid og seksualundervis
ning i skolen.

Bærekraftsmål 4. God utdanning
Redd Barna har som mål å gi alle barn utdanning av 
god kvalitet. Barnekonvensjonens artikkel 28 slår 
fast at barn har rett til utdanning. Å gi barn en god 
og trygg utdanning er et av Redd Barnas viktigste 
satsings områder. Spesielt gjelder dette for barn 
berørt av konflikt, barn i fattige lokalsamfunn, jenter 
spesielt og barn med funksjonsnedsettelser.

Vi jobber derfor verden over for å gi alle barn 
tilgang til skolegang av god kvalitet. Vi samarbeider 
tett med lokale utdanningsmyndigheter, lokal
samfunn og foreldre, slik at de skal kunne videre
føre arbeidet uten oss i framtiden. Vi jobber også 
politisk for at myndigheter verden over prioriterer 
utdanning.

Bærekraftsmål 5.  Likestilling mellom kjønnene
Redd Barna arbeider for at alle barn skal ha like ret
tigheter uavhengig av kjønn, seksuell orientering og 
kjønnsidentitet.

Barnekonvensjonen slår fast at alle barn har rett 
til å bli behandlet på en god måte uavhengig av kjønn. 
Manglende likestilling bidrar til at ikke alle barn har 
like muligheter til å overleve, lære og være trygge.

For å sikre at vi når alle barn på en god måte tar 
vi derfor hensyn til at barn har ulike roller, behov og 
muligheter. Vi jobber også med å avdekke under
liggende årsaker til manglende likestilling og endre 
diskriminerende holdninger. På denne måten bidrar 
vi til å sørge for at barn får innfridd sin rett til å gå på 
skole, bli beskyttet og ha tilgang til helsehjelp. 

Bærekraftsmål 10. Mindre ulikhet
Redd Barna er med på å sikre at barn kan delta og 
påvirke samfunnsutviklingen på en rettferdig måte. 
Vi jobber både i Norge og i resten av verden for å 
redusere sosial, politisk og økonomisk ulikhet, uan
sett kjønn, etnisitet, religion eller opprinnelse.
Redd Barna jobber med likestilling – spesielt for 
jenter – som er sentralt for å oppnå større likestilling 
i samfunnet. God utdannelse er også en nøkkel til 
bedre likestilling og Redd Barna jobber med å få flere 
jenter til å fullføre utdanning

Bærekraftsmål 13. Stoppe klimaendringene
Klimaendringene berører barn i stor grad og har 
store konsekvenser for barn og deres framtid. Redd 
Barna jobber for å redusere barns sårbarhet i møte 
med klimaendringene gjennom blant annet katast
rofeforebygging og klimatilpasning. Forebygging 
og tilpasning handler om å styrke lokalsamfunnenes 
evne til å håndtere naturhendelser og redusere 
katastrofeomfanget.  For eksempel jobber vi for 
at skolebygningene skal være trygge, at skolen har 
planer for å håndtere katastrofer og at skolen gir 
barn kunnskap om katastrofeforebygging og klimatil
pasning i undervisningen.  

Vi jobber for at barn skal bli hørt og ha reelle 
påvirkningsmuligheter i klimasaken, både i Norge 
og i våre programland. Vi påvirker myndighetene 
til å øke sin støtte til klimafinansering og for at 
det satses mer på at klimatilpasning bidrar til å 
hjelpe sårbare barn og deres familier, som er særlig 
utsatt for klimaendringene.  Vi støtter unge kli
maaktivister og bidrar med å bygge kunnskap om 
sammenhengen mellom barns rettigheter og klima 
igjennom blant annet å utvikle eget skolemateriell 
om klima.

Bærekraftsmål 17. Samarbeid for å nå målene
Redd Barna jobber for å styrke den globale solidar
iteten. Vi jobber tett med lokale organisasjoner og 
institusjoner i de landene vi opererer. Grunnen til 
dette er at de som er nærmest kjenner situasjonen 
i landet best og vet hva som kreves for en treff
sikker og effektiv respons. Tilgang til teknologi og 
kunnskap er også viktig for nye ideer og innovasjon. 
Vi samarbeider med myndigheter og næringsliv for å 
nå de øvrige bærekraftsmålene.
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Organisasjonen

Redd Barnas ansatte
Ved utgangen av 2021 hadde Redd Barna 247 ansatte. 
Av disse var 234 fast ansatte og 13 midlertidig ansatte. 

Kjønnsfordelingen fortsetter å endre seg noe i 
menns favør til 72,6 % kvinner og 27,4 % menn. 14 % 
av kvinnene og 20 % av mennene i organisasjonen er 
ledere. Ved utgangen av året besto ledergruppen av 
seks kvinner og én mann. Redd Barnas hovedstyre 
består av 7 kvinner og 3 menn.

Arbeidsmiljø
Redd Barna har de tre siste årene gjennomført 
medarbeiderundersøkelsen Great Place to Work. 
I 2021 var det 89 % av de ansatte som svarte på 
undersøkelsen (85 % i 2020). Dette gir et godt grun
nlag for å forstå hvordan det oppleves å være ansatt 
i Redd Barna. 75 % av de som svarte i 2021 mente 
at «alt tatt i betraktning er Redd Barna et godt sted 
å arbeide» (81 % i 2020). Gjennomsnittskår av alle 
spørsmål lå i 2021 på 75 % tilfredshet, samme skår 
som i 2020, samt at Redd Barna beholdt Great Place 
To Work sertifiseringen fra 2020. Tatt pandemien og 
hjemmekontor i betraktning anser administrasjonen 
dette som gode resultater.

Det totale sykefraværet i Redd Barna lå i 2021 
på 5,4 %, en oppgang fra 3,8 % i 2020. Økningen i 
sykefravær i 2021 er relatert til pandemien og føl
ger trenden i samfunnet for øvrig. Det er registrert 
kun ett tilfelle av skader, ulykker og arbeidsrelatert 
belastningsskader i 2021. 

Også i 2021 har de ansatte i Redd Barna hoved
sakelig jobbet fra hjemmekontor under pandemien. 
Det har vært økt fokus på deling av felles informa
sjon til alle medarbeidere, for å sikre tilstrekkelig 
informasjonsutveksling og samhold. Lederne i Redd 
Barna har hatt ekstra tett oppfølging av ansatte med 
fokus på fysisk og psykisk helse. 

Gjennom egne medarbeiderundersøkelser og tet
tere dialog med ansatte har Redd Barna gjort løpende 
justeringer og tilrettelegginger. Møteplasser og 
mange sosiale aktiviteter er gjennomført digitalt, med 
unntak av fysiske treff som er gjennomført utendørs 
innenfor rammene av gjeldende smittevernregler.

Likestilling og diskriminering
Redd Barna arbeider aktivt for å motvirke diskrim
inering. Dette ivaretas gjennom rekruttering og i 
alle prosesser relatert til lønns og arbeidsvilkår, 
utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakass
ering. De ansattes medvirkning ivaretas gjennom 
arbeidsmiljøutvalget og gjennom de ansattes 
fagorganisasjon. 

I medarbeiderundersøkelsen i 2021 svarte 89 % 
(85 % i 2020) av de ansatte at de blir behandlet rett
ferdig uavhengig av kjønn. 

Redd Barnas lønnsundersøkelse i 2019 viste at 

kvinner tjener noe mindre enn menn, da særlig i 
lederstillinger og for våre mest komplekse fagråd
giverstillinger. Prosjekt for revisjon av lønnspolitikk 
og rammeverk ble påbegynt tidlig i 2020 og kon
kluderte i midten av 2021. Prosjektet ga tydelige 
kriterier og retningslinjer for hvordan lønnen i Redd 
Barna skal settes og være konkurransedyktig i for
hold til bransjen. Gjennom Redd Barnas lønnspo
licy fastsettes lønn ut ifra rollens kompleksitet og 
ansvarsområdet, og den ansattes erfaring og utdan
ning. Dette hindrer lønnsforskjell mellom kjønnene. 

I medarbeiderundersøkelsen i 2021 sa 87 % (86 % 
i 2020) av de ansatte at de blir behandlet rettferdig, 
uavhengig av kulturell eller etnisk tilhørighet.

Informasjon om Redd Barns arbeid for å fremme 
likestilling og motvirke diskriminering er tilgjengelig 
på våre hjemmesider. 

Ytre miljø
Redd Barna driver ingen virksomhet som har 
ordinære utslipp, men bidrar likevel til negativ 
påvirkning av ytre miljø. 

Redd Barna er Miljøfyrtårn-sertifisert. Denne 
sertifiseringen sikrer at vi systematisk jobber med å 
redusere vår negative miljøpåvirkning. 

Årlige miljøkartlegginger viser at flyreiser er største 
bidragsyter knyttet til Redd Barnas karbonfotavtrykk. 

Reiserestriksjonene i 2021 har ført til langt min
dre reisevirksomhet for Redd Barna enn normalt. 
Dette har resultert i unormalt lavt karbonfotavtrykk

Internkontroll, varsling og antikorrupsjon
Redd Barna styrker, videreutvikler og forbedrer kon
tinuerlig sitt system for internkontroll og varsling. 

Redd Barna har nulltoleranse for forhold og 
handlinger som kan skade barn og unge, for korrup
sjon, mislighold, mobbing, diskriminering, trakasse
ring og annen utilbørlig oppførsel. Redd Barna stiller 
strenge krav til sine ansatte, tillitsvalgte, frivillige og 
samarbeidspartnere, som alle er forpliktet til å følge 
Redd Barnas etiske retningslinjer. 

Redd Barna har retningslinjer for varsling av kri
tikkverdige forhold, som sist ble revidert i 2020 for 
å imøtekomme endringer i norsk lov. Redd Barna 
mottar også saker fra internasjonale Redd Barna for 
oppfølging mot tilskuddsgiver og i 2021 mottok vi 28 
slike saker. Avsluttede saker om korrupsjon og øko
nomisk mislighold publiseres på våre nettsider. I 2021 
ble det gjennomført obligatorisk opplæring i etikk og 
varsling, samt eget kurs om child safeguarding

Økonomiske hovedlinjer

Redd Barnas regnskap er satt opp i samsvar med 
Regnskapsloven av 1988 og i henhold til regnskaps
standarden NFS(F) «God regnskaps-skikk for ideelle 
organisasjoner». Årsregnskapet omhandler den 
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ideelle organisasjonen Redd Barna, som er en foren
ing uten formål om økonomisk vinning. 

Årsregnskapet omfatter regionkontorene, men 
ikke lokalforeningene da disse er selvstendige juri
diske enheter med egne vedtekter. Organisasjonens 
hovedkontor ligger i Storgata 38, Oslo, mens region
kontorene ligger i Oslo, Tromsø, Trondheim, Bergen 
og Kristiansand.

Anskaffede midler

Redd Barnas arbeid er i hovedsak finansiert gjennom 
midler fra norske og internasjonale donorer, innsam
lede midler og offentlige tilskudd. Totalt anskaffede 
midler utgjorde 1274 millioner kroner og vokste med 
4,2 % fra 1223 millioner kroner i 2020. Det er god bal
anse mellom anskaffede midler fra tilskudd og gaver.

Midler fra offentlig norske donorer utgjorde 387 
millioner kroner i 2021, en nedgang fra 435 millioner 
kroner i 2020. Nedgangen skyldes sluttføring av 
noen eldre UDavtaler og ekstra tilskudd fra Norad 
i 2020. 

Midler fra internasjonale donorer økte med 18,2 
% til 469 millioner kroner (2020: 397 millioner). 
Midler fra stiftelser økte med 20,7 % til 19 millioner 
kroner (2020: 16 millioner).

Innsamlede midler og gaver utgjorde 317 millio
ner kroner, og er relativt stabile med en økning på 
5,5 millioner kroner og 1,8 %. Bidrag fra faste givere 
økte med 2 millioner kroner til 236 millioner kroner, 
fra 234 millioner året før. Testamentariske gaver 
svinger mye fra år til år og bidro i 2021 med 17 milli
oner kroner, 2,6 millioner mer enn i 2020. Inntekter 
fra næringslivet utgjorde 20 millioner kroner, en 
nedgang på 1,4 million fra året før.

Forbruk av midler 

Innsamlingsprosenten for 2021 var på 76,2 % som 
er på samme nivå som i fjor (76,7 %). Vektet gjen
nomsnittlig innsamlingsprosent de siste fem årene 
(20172021) er 74,4 %. Redd Barna er registrert i 
Innsamlingsregistret og tilfredsstiller kravet om at 
minst 65 % av innsamlede midler skal gå til formålet. 
Felleskostnader utgjorde 60 millioner kroner og har 
blitt fordelt på innsamlingskostnader, de enkelte 
formålsaktivitetene og administrasjonen ut fra 
antall årsverk som er tilknyttet aktiviteten. 

Redd Barna har benyttet 1177 millioner kroner til 
formålsaktiviteter. Dette tilsvarer 93 % av samlede 
kostnader (2020: 93 %). Administrasjonskostnader 
som omfatter deler av de administrative funksjonene 
og deler av utgifter til generalsekretæren med stab, 
utgjorde 15 millioner kroner, tilsvarende 1,2 % av de 
samlede kostnadene motsvarende 1,3 % i fjor. 

Finans

Redd Barna har ved årets slutt plassert 291 millioner 
kroner (2020: 273 millioner) i markedsbaserte, finan
sielle omløpsmidler. Alle plasseringene er i rente, 
obligasjons eller aksjefond og er sammensatt med 
hensyn til risikospredning og likviditet. Netto finan
sinntekter utgjorde 12 millioner kroner i 2021, mot 
25 millioner året før. 

Redd Barnas investeringer er plassert i henhold 
til våre strenge etiske retningslinjer for kapitalfor
valtning, som innebærer at selskapene fondene 
investerer i skal følge internasjonale konvensjoner 
og utelukke selskaper som kan knyttes til alkohol, 
tobakk, pornografi, våpen og gambling. Hovedstyret 
har besluttet at alle investeringer i fossil energi skal 
fases ut i løpet av tre år. Videre følger Redd Barna 
«retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra 
Statens pensjonsfond utland». 

Plasseringer i utenlandske aksjefond er ikke valu
tasikret mot norske kroner ut fra diversifisering og 
langsiktighet. Alle utenlandske renteinvesteringer er 
sikret til norske kroner. 

Redd Barna er utsatt for noe valutarisiko i den 
ordinære virksomheten, særlig knyttet til vår pro
gramvirksomhet. Redd Barna har valgt å ikke valu
tasikre våre forpliktelser ut fra en vurdering om at 
dette vil gi best resultat over tid. 

Likviditeten er tilfredsstillende sett opp mot 
behovet i den underliggende driften. Bankinnskudd 
utgjorde 167 millioner kroner ved årets slutt, mot 
262 millioner året før. Netto kontantstrøm var 95 
millioner kroner. Endringen skyldes i hovedsak end
ring i mottatte, ikke forbrukte tilskudd.

Redd Barna har ingen langsiktige lån. Kortsiktig 
gjeld er i hovedsak knyttet til mottatte, ikke for
brukte tilskudd.

Aktivitetsresultat og formålskapital  

Aktivitetsresultatet i 2021 ble 6,6 millioner kroner, 
mot 24,8 millioner kroner i 2020. Ved resultatdis
poneringen reduseres det 4,1 millioner kroner til 
formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner, 
tilføres det 1,1 millioner kroner til formålskapital 
med selvpålagte restriksjoner og 9,6 millioner kroner 
til annen formålskapital. 

Formålskapitalen var ved årets slutt 406 millioner 
kroner (2020: 400 millioner). Den er fordelt på formål
skapital med eksternt pålagte restriksjoner 3,8 millio
ner kroner (2020: 7,9), 122,2 millioner kroner (121,2 
millioner) i formålskapital med selvpålagte restriksjo
ner (inkludert sikringsfond), og annen formålskapital 
280,7 millioner kroner (2020: 271,1 millioner).  

Det er nødvendig at Redd Barna har en tilstrek
kelig formålskapital for å håndtere økonomisk risiko, 
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usikkerhet knyttet til framtidige inntekter og våre 
forpliktelser. Redd Barna har vedtatt retningslinjer 
for formåls kapitalens størrelse og formålskapitalen 
anses hensiktsmessig i henhold til disse.

Fortsatt drift

Koronapandemien var også i 2021 utfordrende 
for Redd Barna. Samlet sett har man vært godt rus
tet til å møte disse utfordringene, og har i starten 
av 2022 videreført tiltak som fleksible ordninger 
for arbeidssted og arbeidstid. Med bortfall av 
smittevernregler i Norge vender medarbeiderne 
tilbake til kontoret, mens vi fremdeles opplever en 
del begrensinger i andre land hvor Redd Barna har 
aktivitet. 

Redd Barna er i en sunn økonomisk og finansiell 
stilling. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning 

om fortsatt drift og hovedstyret bekrefter at denne 
forutsetningen er til stede.

Andre forhold

Det har etter det hovedstyret kjenner til ikke inn
trådt forhold etter regnskapsårets utgang som har 
betydning for organisasjonens stilling og resultat. 

Krigen i Ukraina påvirker ikke Redd Barnas 
pågående programvirksomhet direkte. Via kampan
jer og innsamlingsaksjoner har Redd Barna samlet 
inn et betydelig bidrag til Ukraina responsen. Redd 
Barna har også bidratt med ressurser i den aktive 
responsen i Ukraina og landene rundt, samt har 
beredskap for å delta i arbeidet med flykninger som 
kommer til Norge.   

Redd Barna hadde ikke styreansvarsforsikring i 
2021.
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ÅRSREGNSKAP 2021
AKTIVITETSREGNSKAP FOR REDD BARNA 

Alle beløp i NOK 1000 Note 2021 2020

Anskaffelse av midler 

Medlemsinntekter 712 684

Tilskudd

Tilskudd  offentlige norske donorer 2 387 282 435 392

Tilskudd  andre myndigheter 2 469 440 397 200

Tilskudd  stiftelser 19 897 16 479

Tilskudd  andre 65 399 33 567

Sum tilskudd 942 018 882 638

Innsamlede midler og gaver 6

Faste givere 236 275 233 962

Barn og andre private givere 43 065 41 075

Testamentariske gaver 17 361 14 723

Næringsliv 20 389 21 840

Sum innsamlede midler og gaver 317 090 311 599

Nettbutikk 2 339 2 961

Netto finansinntekter (kostnader) 12 12 195 25 331

Sum anskaffede midler 1 274 354 1 223 213

Forbrukte midler

Kostnader til organisasjonens formål 4,5,6,7,16, 18

Beskyttelse av barn 178 008 156 960

Helse og ernæring 77 765 47 273

Programstøtte og politisk påvirkning 116 299 110 589

Gode levekår 147 344 203 943

Godt styresett for barns rettigheter 63 556 61 276

Utdanning 594 096 529 834

Sum kostnader til organisasjonens formål  1 177 069 1 109 876

Kostnader til anskaffelse av midler 5, 6 75 432 72 450

Administrasjonskostnader 4 15 248 16 051

Sum forbrukte midler 1 267 749 1 198 377

Årets aktivitetsresultat 6 605 24 836

Tillegg (reduksjon) formålskapital

Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner 15 4 100 7 913

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 15 1 091 2 367

Annen formålskapital 15 9 614 14 555

Sum disponert 6 605 24 836
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BALANSE FOR REDD BARNA PR. 31.12

Alle beløp i NOK 1000 Note 2020 2019

Eiendeler

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Driftseiendeler Norge 8 13 144 8 828

Prosjektutvikling 1 269 6 408

Sum varige driftsmidler 14 414 15 235

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og egenkapitalinnskudd 8 4 241 4 138

Netto pensjonsmidler sikret ordning 17 11 054 3 526

Sum finansielle anleggsmidler 15 295 7 665

Sum anleggsmidler 29 709 22 900

Omløpsmidler

Mellomværende med programland  og andre medlemmer 10 / 19 83 996 112 181

Arbeidskapital forskuttert SCI 10 29 886 26 762

Kundefordringer 10 8 890 8 894

Andre fordringer 10 4 471 3 086

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler 11 291 336 273 192

Bankinnskudd, kontanter og lignende 14 167 145 262 348

Sum omløpsmidler 585 725 686 463

SUM EIENDELER 615 433 709 363
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FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

Alle beløp i NOK 1000 Note 2021 2020

Formålskapital

Formålskapital  med eksternt pålagde restriksjoner 15 3 814 7 913

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 15 22 265 21 174

Bundet formålskapital (sikringsfondet) 15 100 000 100 000

Annen formålskapital 15 280 695 271 081

Sum formålskapital 406 773 400 168

Kortsiktig gjeld

Skyldige offentlige avgifter 10 / 14 13 217 11 221

Leverandørgjeld 10 7 046 7 495

Mottatte, ikke forbrukte tilskudd 10 167 496 266 979

Annen kortsiktig gjeld 10 / 14 20 901 23 499

Sum kortsiktig gjeld 208 660 309 195

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD 615 433 709 363
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KONTANTSTRØMANALYSE 

Alle beløp i NOK 1000 2021 2020

Kontantstrømmer til driften

Årets aktivitetsresultat 6 605 24 836

+ Ordinære avskrivninger 5 113 3 858

+/ Endring i kundefordringer 4 742

+/ Endring i leverandørgjeld 450 299

+/ Endring i andre fordringer 1 385 2 497

+/ Mottatte, ikke forbrukte tilskudd 99 483 156 885

+/ Endring i andre tidsavgrensningsposter 16 929 28 329

= Netto kontantstrøm fra driften -72 667 210 370

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

+/ Investeringer i aksjer og andeler 102 103

+/ Endring i verdipapirer 18 144 18 803

+/ Anlegg under utførelse 5 138 5 757

+/ Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 9 429 714

= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -22 537 25 171

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

+ Direkte ført mot egenkapitalen 0 15

= Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 15

= Netto endring i kontanter -95 204 185 214

+ Beholdning av kontanter ved periodens start 262 348 77 134

= Beholdning av kontanter ved periodens slutt 167 145 262 348
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Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regn
skapsloven og foreløpig regnskapsstandard for 
ideelle organisasjoner, og består av følgende:
• Aktivitetsregnskap
• Balanse
• Kontantstrømoppstilling
• Noter

Klassifiserings- og vurderingsprinsipper

Omløpsmidler / kortsiktig gjeld – anleggsmidler
Eiendeler/gjeld som knytter seg til driften og poster 
som forfaller til betaling innen ett år etter balanse
dagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig 
gjeld. Vurdering av ikke-finansielle omløpsmidler 
skjer til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt 
virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre 
eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurder
ing av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Tils
varende prinsipper er lagt til grunn for gjeldsposter.

Utenlandsk valuta
For valutatransaksjoner er det benyttet måned
skurser for 2021. Mellomværende og andre penge
poster i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved 
regnskapsårets slutt.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelses
kost, fratrukket akkumulerte av og nedskrivninger. 
Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er 
lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker 
som ikke antas å være forbigående, skrives drifts
midlet ned til virkelig verdi. Et driftsmiddel anses 
som varig dersom det har en økonomisk levetid på 3 
år, samt en kostpris på over kroner 15000.

Driftsmidler under utvikling aktiveres fram til de tas 
i bruk.

Avskrivninger
Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over 
driftsmidlenes økonomiske levetid med utgang
spunkt i historisk kostpris. Avskrivningene på utstyr 
i Norge er klassifisert som ordinære driftskostnader. 
Avskrivninger og årets nedskrivning på utstyr i pro
gramland er klassifisert som programkostnad.

Inntekter  
Medlemsinntekter og fadderinntekter inntektsføres 
ved mottakstidspunktet. 

Gaver inntektsføres når organisasjonen har juridisk 
rett på gaven, normalt mottakstidspunktet. Gaver, 
primært tjenester, i annet enn penger, inntektsføres 
dersom fordelen for organisasjonen er kvantifiser

bar og målbar. Verdien estimeres til den verdien 
organi sasjonen, eller tilsvarende organisasjoner, må 
betale for en tilsvarende tjeneste.

Tilskudd inntektsføres i takt med forbruk til den 
aktiviteten tilskuddet er ment for. Mottatt tilskudd 
oppføres som gjeld i balansen inntil de kan inntekts
føres i takt med forbruk. 

Skatt
Organisasjonen er ikke ansett skattepliktig for sin 
virksomhet.

Klassifisering og fordeling av kostnader
Kostnadene er klassifisert som kostnader til organi-
sasjonens formål, kostnader til anskaffelse av midler 
og administrasjonskostnader. Kostnadene er i størst 
mulig grad direkte henført til den aktiviteten de 
hører til. Kostnader tilhørende mer enn én aktivitet, 
er så godt som mulig fordelt på en rimelig, pålitelig og 
konsi stent måte på de ulike aktivitetene i henhold til 
antall årsverk pr aktivitet.

Periodisering av merverdiavgiftskompensasjonen 
for ideelle organisasjoner
Momskompensasjonen er inkludert i linjen «Til
skuddandre» i aktivitetsregnskapet. Beløpet har 
tidligere (før 2016) blitt ført som kostnadsreduksjon.

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler vurderes 
til virkelig verdi på balansedagen. Endring i virkelig 
verdi resultatføres som finansinntekt/ kostnad. Alle 
finansplasseringer er likvide pengemarkedsobli
gasjons og aksjefond der det stilles daglige kurser. 
Markedsverdi og kostpris for de ulike plasseringene 
spesifiseres i note til regnskapet.

Fordringer  
Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for 
avsetning til dekning av påregnelig tap.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den 
indirekte metoden. Kontanter og kontantekviva
lenter omfatter kontanter, bankinnskudd og finan
sielle omløpsmidler som er vurdert til virkelig verdi.  

Andre forhold
Testamentariske gaver bokføres netto.

Alle beløp er gitt i NOK 1000 hvis ikke  
annet er oppgitt.
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Offentlige norske donorer 2021 2020

Norad 231 904 250 660

UD 128  645 167 051

Andre 26 733 17 681

Sum 387 282 435 392

Andre donorer 2021 2020

SIDA 33 357 29 453

FN 21 831 25 907

EU / EuropeAid 185 382 184 787

Education Cannot Wait (ECW) 196 387 129 639

IGAD 22 377 847

African Development Bank 10 106 26 336

Andre 0 231

Sum 469 440 397 200

2021 2020

Antall årsverk i Norge 247 234

Dette inkl. alle utestasjonerte lønnet fra Norge og sykmeldte. Ansatte i foreldrepermisjon er trukket fra.

Ytelse til ledende personer Generalsekretæren

Lønn 1 297

Ytelser til pensjonsforpliktelser 157

Annen godtgjørelse 2

Sum 1 456

Ingen ledende personer har lån eller fått sikkerhetsstillelse fra organisasjonen.

Det utbetales ikke godtgjørelse til hovedstyret.

Kostnadsført revisjon og revisjonstjenester * 2021 2020

Revisjonstjenester 483 481

Prosjektrevisjon, hovedkontoret 780 688

Annen bistand 0 104

Sum hovedkontoret 1 263 1 273

Prosjektrevisjon, ikke  hovedkontoret 2 226 2 250

Sum 3 489 3 523

Andel eksternt finansiert 64% 64%

* Inkl. mva.

Note 2 Tilskudd

Note 3 Årsverk, lønn og revisjon

13 Årsrapport 2021



Felleskostnader består av følgende: 2021 2020

HR personal 13 384 11 289

IT  og Drift 26 140 27 544

Økonomi 18 432 17 519

Avskrivninger 2 268 1 012

Sum 60  223 57 364

Felleskostnadene er fordelt mellom formål, administrasjon og anskaffelse av midler etter antall årsverk.

2021 2020

Formål 72,9% 43 903 41 015

Administrasjon 16,6% 9 997 9 408

Anskaffelse av midler 10,5% 6 323 6 941

Sum 100,0 % 60 223 57 364

Administrasjonskostnader 2021 2020

GS-stab 3 249 3 300

Norgesprogrammet 2 003 3 344

Fordelte felleskostnader 9 997 9 408

Sum 15 248 16 051

2021 2020

Kostnader direkte relatert til anskaffelse av midler 69 109 65 509

Fordelte felleskostnader 6 323 6 941

Sum 75 432 72 450

Note 4 Administrasjonskostnader og fordeling av 
felleskostnader

Note 5 Kostnader for anskaffelse av midler
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2021 2020 2019 2018 2017

Innsamlede 
midler A

Omfatter brutto inntekter fra alle 
innsamlingsaktiviteter 317 090 311 599 311 430 298 851 284 734

– kostnader til 
innsamlinger B

Omfatter direkte kostnader til inn
samling og fordelte felleskostnader 
knyttet til innsamlingsaktiviteter -75 432 72 450 72 930 85 097 83 514

= disponibelt 
til formålet C

Dette beløpet vil være disponibelt 
for organisasjonens formåls
aktiviteter 241 658 239 149 238 500 213 754 201 220

Innsamlings-
prosenten er:    (C/A)*100 76,2 % 76,7 % 76,6 % 71,5 % 70,7 %

Vektet gjennomsnitt for de 5 siste årene: 74,4 % 73,4 %

Det er et uttrykt mål at innsamlingsprosenten ikke skal være mindre enn 70 % i et femårig vektet gjennom
snitt. Den relative lave innsamlingsprosenten de siste årene er et resultat av en bevisst investering for å øke 
våre frie inntekter. I tillegg kommer en ytterligere skjerpelse fra 2017 hvor merverdiavgiftsrefusjonen ikke 
lenger er en kostnadsreduksjon, men blir fremover ført som inntekt. Tidligere år er ikke korrigert.

Vektet gjennomsnittlig innsamlingsprosent i 2021 var på 74,4 %.

Redd Barna mottok inkind/pro bono tjenester i 2021 på totalt MNOK 2,2 (2020: MNOK 1,8).

Note 6 Innsamlingsprosent

Note 7 Kostnader etter art

2021 2020

Personalkostnader 186 723 163 723

Av  og nedskrivninger 5 113 3 283

Andre driftskostnader:

Reise 3 035 3 581

Innkjøp eksterne tjenester 64 650 64 969

Arrangementer og produksjoner 5 848 3 960

Kontordrift inkl. IT 35 851 32 992

Internasjonal kostnadsdeling * 98 894 96 228

Bidrag til internationalt programarbeid 867 639 829 641

Sum forbrukte midler (fra aktivitetsregnskapet) 1 267 750 1 198 377

Inkludert i netto finansposter 5 698 6 493

Sum kostnader etter art 1 273 448 1 191 884

* Gjelder all virksomhet for Redd Barna, både internasjonalt og i Norge. Internasjonal kostnadsdeling er Redd Barnas 
kostnader som SCI har hatt på vegne av medlemslandene.
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2021 2020

Eiendeler 
prog.land Inventar IKT

SUM 
Norge Totalt Totalt

Anskaffelseskost 01.01 2 456 5094 20 427 25 521 27  977 27 263

Tilgang kjøpte driftsmidler 110 9 319 9 429 9 429 714

Avgang ()

Anskaffelseskost 31.12 2 456 5 204 29 746 34 950 37 406 27 977

Akk avskrivninger 01.01 2 456 4 007 12 686 16 693 19 149 15 292

Akk avskrivninger avgang 

Akk av og nedskrivninger 31.12 2 456 4 449 17 357 21 806 24 262 19 149

Balanseført verdi 31.12 0 755 12 390 13 144 13 144 8 828

Årets ordinære avskrivninger 0 442 4 671 5 113 5 113 3 858

Økonomisk levetid: 10 år 3/5 år

Avskrivningsplan: Lineær

Investeringer i aksjer / andeler

Antall 2021 2020

Antall aksjer i DE 10 Humanitære AS (10 %) 15 750 32 32

Innbetalt egenkapitalinnskudd KLP 4 241 4 138

Sum 4 273 4 170

Note 8 Varige driftsmidler

Note 9 Garantier og leieavtaler

Ved en eventuell nedleggelse av SCI har Redd Barna forpliktet seg til å dekke følgende andel:

Andel USD NOK

Redd Barna Norge 8,10% 1 610 14 199

Løpende leiekontrakter

Leieobjekt
Gjenværende 

løpetid *
Gjenværende 

leieforpl.
Leie  

2020
Beregnet  

Leie 2021

Husleie (hovedkontoret / regionkontor) 4,5 11 283 10 619 10 884

Leasing 1 1 815 2 008 2 142

Sum 13 098 12 627 13 026

* Der hvor det er flere kontrakter, er løpetiden for lengst varende kontrakt ført opp.

Garantier / depositum 2021 2020

Husleiegaranti Storgata 38, Oslo 2 950 2 950

Husleiegaranti Verftsgt. 4, Trondheim 250 250

Depositum  vedr. leie av Tordenskjoldsgate. 9, Kris
tiansand 66 66

Sum 3 266 3 266
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Kundefordringer Andre fordringer

2021 2020 2021 2020

Kundefordringer 8 890 8 894

Mellomværende med SCI, programland og andre 
medlemmer * 83 996 112 181

Arbeidskapital forskuttert SCI 29 886 26 762

Andre 4 471 3 086

Sum 8 890 8 894 118 354 142 029

* SCI kostnader for januar 2021 ble utbetalt i desember 2020 

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld

2021 2020 2021 2020

Leverandørgjeld 7 046 7 495

Skyldig offentlige avgifter 13 217 11 221

Egne ansatte inkl. feriepenger 16 024 14 260

Påløpne kostnader 4 878 9 239

Mottatte, ikke forbrukte tilskudd 167 496 266 979

Sum 201 614 301 700 7 046 7 795

Note 10 Fordringer og gjeld

Note 11 Markedsbaserte  
finansielle omløpsmidler

Produkt Markeds-verdi Anskaffelses-kost Balanseført verdi 31/12

Aksjer

Norske aksjer 33 003 23 833 33 003

Globale aksjer 86 751 56 238 86 751

Sum 119 754 80 071 119 754

Obligasjoner

Norske obligasjoner * 68 198 71 011 68 198

Globale obligasjoner 103 384 104 331 103 384

Sum 171 582 175 341 171 582

Totalt 291 336 255 413 291 336

 
* 45 MNOK er pansatt som sikkerhet for forskudd på 2,9 MUSD (MNOK 25,3) til IGAD,  
(Intergovernmental Authority on Development). 
 
Redd Barna har i løpet av året solgt og kjøpt aksjer og obligasjoner med en gevinst på TNOK 585. 
I tillegg er den en urealisert gevinst på TNOK 38074. 
 
Pr. 31.12.2021 har Redd Barna plassert MNOK 291,3 (2020: MNOK 273,2) i markedsbaserte aksjer og obligasjoner. 
 
Alle plasseringer er i verdipapirfond og er sammensatt med hensyn til sikkerhet, risikospredning, likviditet og etiske 
hensyn i samsvar med hovedstyrets vedtatte retningslinjer.
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Annen finansinntekt 2021 2020

Renteinntekter verdipapirer 11 201 2 540

Renteinntekter bank 280 379

Netto verdiøkning verdipapirer 6 412 15 919

Valutaendring øremerkede midler, donorer* 0 7 913

Sum 17 893 26 751

Annen finanskostnad

Valutatap mellomværende 138 0

Valutaendring øremerkede midler, donorer* 4 100 0

Andre finanskostnader 1 460 1 420

Sum 5 698 1 420

Netto finansinntekter 12 195 25 331

* Det gjøres en valutaendring i resultatregnskapet som følge av at kostnadene og inntektene på prosjekter med uten
landsk donorvaluta regnskapføres på ulikt transaksjonstidspunkt. Valutaendringen for 2021 er MNOK 4,1 og skyldes 
primært svingninger i USD/NOK gjennom året. Valutaendringen påvirker den øremerkede egenkapitalen. 

Note 12  Finansinntekter/kostnader

Note 14 Betalingsmidler og skyldige 
offentlige avgifter

Note 13 Opplysninger om finansiell risiko

Redd Barna har i hovedsak inntekter i norske kroner anskaffet i Norge, og finansieringen av uteaktivitetene  
er hovedsakelig i samme valuta som Redd Barna mottar pengene. Investeringer i internasjonale rentefond er 
valutasikret til norske kroner. For investeringer i utenlandske aksjefond stilles det ikke krav til valutasikring.

2021 2020

Bankinnskudd 156 983 253 414

Skattetrekk (bundne midler) 7 139 5 902

Depositumkonto 3 032 3 032

Sum betalingsmidler 167 145 262 348

2021 2020

Forskuddstrekk 7 126 5 846

Skyldig arbeidsgiveravgift 6 091 5 376

Sum skyldige offentlige avgifter 13 217 11 222
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Formåls- 
kapital  

01.01

Anskaffelse 
(innsamlet/ 

tilskudd/  
netto finans) Forbruk 

Formåls- 
kapital  

31.12

Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner

  valutajustering av øremerkede midler, donor 7 913 4 100 3 814

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner

 herav bundet egenkapital (sikringsfondet) 100 000 100 000

 herav midler øremerkede katastrofer 3 610 2 342 1 404 4 547

 herav midler katastrofefond 14 391 15 213 13 917 15 687

 herav andre øremerkede midler 3 173 5 918 7 061 2 030

Sum 129 087 23 472 26 482 126 078

Annen formålskapital 271 081 1 250 883 1 241 269 280 695

Sum formålskapital 400 168 1 274 354 1 267 749 406 773

Note 15 Formålskapital

Note 16 Formåls-, anskaffelses- og 
administrasjonsprosent

Kostnader til: 2021 2020 2019 2018 2017

Formål 1 177 069 1 107 099 1 048 390 788 945 807 545

Anskaffelse av midler 75 432 75 227 72 930 85 097 83 514

Administrasjon 15 248 16 051 17 275 16 557 13 775

Sum 1 267 749 1 198 377 1 138 594 890 598 904 834

Andel i prosent 2021 2020 2019 2018 2017

Formål 92,85% 92,6 % 92,1 % 88,6% 89,2%

Anskaffelse av midler 5,95% 6,1 % 6,4 % 9,6 % 9,2 %

Administrasjon 1,20% 1,3 % 1,5 % 1,9 % 1,5 %

Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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Redd Barna har innskuddspensjon og en lukket ytelsesbasert pensjon. 
Total premiesum inkl. arbeidsgiveravgift for begge ordningene for 2021 beløper seg til MNOK 13,8 (2020: 10,9).
 

2021 2020

Pensjonskostnad

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 958 1 114

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 2 806 3 652

Avkastning på pensjonsmidler 4 890 5 724

Adm kostnader. 249 443

AGA netto pensjonskostnad inkl. adm. kost 124 98

Netto pensjonskostnad -1 001 613

Midler/ forpliktelser Midler/ forpliktelser

Opptjent pensjonsforpliktelse 186 532 166 798

Pensjonsmidler (markedsverdi) 168 616 157 709

Ikke resultatførte estimatendringer og avvik 28 970 12 615

Netto pensjonsmidler (forpliktelser) 11 054 3 526

Økonomiske forutsetninger:

Forventet avkastning på fondsmidler 1,90% 1,70%

Diskonteringsrente 2,75% 2,25%

Forventet lønnsregulering 2,50% 2,00%

Forventet Gregulering 1,73% 1,24%

Forventet pensjonsøkning 3,70% 3,10%

Note 17 Pensjoner

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske 
faktorer og avgang, er lagt til grunn vanlig benyttede 
forutsetninger innen forsikring. Beregningen er 
utført etter Norsk regnskapsstandard NRS 6.

Norsk Regnskapsstiftelse oppdaterte i 2014 sin 
veiledning om levealderjustering og uførepensjon 
for offent lige tjeneste pensjonsordninger. Gjen
nomføringen av denne planendringen er reflektert i 
tabellen over. Endringen er inkludert i netto sikrede 
pensjonsfor pliktelser pr. 31.12.21.

Lukket ordning
Ansatte yngre enn 55 år pr. 31.12.14, samt nyansatte 
etter 01.01.15, ble overført til innskuddspensjon
sordning. Innskuddspensjonsordningen er plassert i 
KLP. Ansatte født før 01.01.60 forblir medlem av den 
offentlige tjene stepensjonsordningen, som er overført 
til KLP. Pr. 31.12.21 er antall aktive i denne ordningen 
7 mens antall pensjonister er 104.

Faste ansatte som ble overført til innskuddsord
ningen pr. 31.12.14 har mottatt et rettighetsbevis 
for opptjente rettigheter. De oppsatte rettighetene 

reguleres etter reglene for offentlig tjenestepens
jon. Ordningen gjelder totalt for 484 personer. 
Pr. 31.12.21 er antallet ansatte med oppsatte ret
tigheter 373 personer.

Ansatte som beregningsmessig kom «dårligere» ut 
som følge av overgang til innskuddspensjon mottar 
en årlig kontant kompensasjon.

Kompensasjonen har en årlig regulering på 3 %.  
Ved fratredelse opphører kompensasjonen.

AFP
Redd Barna har i tillegg en AFPordning. De ansatte 
med medlemskap i innskuddspensjonsordningen, 
har AFP etter regelverket for Fellesordningen. De 
ansatte, som fortsatt er medlem av offentlig tjene
stepensjon har AFP som er gjeldende for offentlig 
tjeneste pensjon.

Pensjonsordningene anses å dekke kravene i lov om 
obligatorisk tjenestepensjon.
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Note 18 Kostnader til organisasjonens formål

Det humanitære arbeidet reflekteres som en kontekst og «Humanitært» er avviklet som egen formålsaktivitet.  
I 2021 var 53 % (2020: 55 %) av våre internasjonale prosjektkostnader relatert til vår humanitære innsats. 
 
Formålsaktivitet «gode levekår» het tidligere «sikring av livsgrunnlag».

Note 19 Nærstående parter

Redd Barna er medlem i Save The Children Association og er nærstående part med andre medlemmer i bev
egelsen. Redd Barna har gjennom 2021 overført MNOK 936,7 (2020: 720,3) til hovedkontoret i London.

Lån / samarbeidsprosjekt
Redd Barna overførte i 2018 MNOK 10,4 som et lån til et samarbeidsprosjekt med Save The Children Inter
national. Etter avtale med Save The Children International har Redd Barna reinvestert dette beløpet bl.a. i et 
"Performance Fund" samt andre fond for barn. Beløpet er regnskapsmessig belastet globale kostnader i 2021.
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